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Monument kolis
üle Pirita jõe
Pirita tee ääres linna pool jõge üle
kahekümne aasta paiknenud
pronksist monument Sõpruspuu autor Zdenek Nemecek - teisaldati sadakond meetrit kaugemale.
Senine asupaik TOPi viiva tee
kõrval kuulub õigusjärgsele
omanikule, pealegi ei paistnud
omapärane kunstiteos seal eriti
silma.
Pirita linnaosa valitsuse
otsusega
seisab
Tallinna
olümpiaregati aastal püstitatud
monument nüüd Merivälja tee 1
asuva Regati Maja esisel muruplatsil, lisandiks Pirita linnaosa
vappi kujutav sinipunavalge
lillepeenar.

Mähel valmib
vabaajakeskus
Pirita halduskogu ja linnavolikogu liikme Janar Vilde
ettepanekul eraldas Tallinna
volikogu 944 000 krooni endise
Mähe aiandusseltsi hoone kohandamiseks eri vanuses ja eri
huvidega inimeste kooskäimiskohaks.
Aianduse tee 64a asuv ühekordne puitmaja tehakse korda
aasta lõpuks ja kujuneb jätkuks
loodavale vabaajakeskuste ketile
Pirita linnaosas. Sealsamas käib
praegu kolme spordiväljaku
rajamine. Korv-, võrk- ja jalgpalli saab mängida alates juulist.

Laupäev, 6. juuli 2002

Politseiülem kuulab mure ära
Enam kui poolteist aastakümmet
õiguskaitseorganites
töötanud
Kalle Klandorfil on esimest
nädalat uus ametinimetus. Nüüd
on ta Tallinna Politseiprefektuuri
kriminaalosakonna
aseprefekt
(asukohaga Lubja 4) ehk teisisõnu- pealinna kriminaalpolitsei
ülem.
Pirita linnaossa kolis Klandorf
tänavu kevadel. Abikaasa Merle
on tuntud tantsuõpetaja, lapsed
(tütred)
juba
tööinimesed.
Meelisalaks on ammu korvpall.
Kalle Klandorf nõustus kaks
korda kuus ära kuulama Pirita
elanikud, kokkuleppel linnaosavalitsusega on vastuvõtupäevadeks iga kuu teine neljapäev juulis seega 11. ja 25. kuupäev,
edasi 8. ja 22. august, 12. ja 26.
september jne. Vastuvõtt algab
kell 17.
Sellega ei vähene Pirita konstaablite töökoormus, nemad on

linnaosas esimesed, kelle poole
abivajajad pöörduma peaks.
Klandorfi
vastuvõtuaegadel
saavad elanikud tõsisemate, kriminaalpolitsei valdkonda kuuluvate
probleemidega välja tulla.
"Mistahes kuriteost peaks
elanikud politseid teavitama,"
rõhutab Klandorf, "kuna sellest on
abi ka siis, kui kurjategijat kohe
püüda ei õnnestu. Hiljem vahele
jäänu on üles tunnistanud mõnegi
varasema kuriteo. Sel juhul ei pea
me ohvrit kaua otsima."
Ka politseil on oma plaanid ja
eelistused. Tänavune prioriteet on
Klandorfi sõnul narkokuritegude
avastamine. Aga ka rasked isikuvastased kuriteod ja salajased vargused. Narkodiilerite senisest aktiivsem jahtimine on positiivseid
tulemusi juba andnud. Ka korterivargused on poole aastaga
vähenenud.
Klandorf tutvustab selle aasta

viie kuu statistikat.
"Kuritegude üldarv on Pirital
Tallinna väikseim - 319 kuritegu
ehk 3,1% üldarvust. Kesklinnas
sooritati sama aja jooksul kümme
korda
rohkem
kuritegusid
(32,4%), Nõmme linnaosas 837
(8,2%), Kristiines 788 (7,7%),
Haaberstis 454 (4,4%).
Kui vaadata kuritegude arvu
tuhande elaniku kohta, pole Pirita
numbrid enam nii head: 7,5
kuritegu kuus. Lasnamäel(!) on
see näitaja 3,6 (elanikke üle saja
tuhande),
Mustamäel
3,8,
Nõmmel 4,8, Haaberstis 2,6,
kesklinnas 18,9.
Tänavakuritegusid registreeriti
Pirital 182.
Klandorf: "Suvel kasvab
kuritegevus rannarajoonis, see on
paratamatu. Kohalikud inimesed
sooritavad kuritegudest väga
väikese osa, Piritale tullakse isegi
Männikult ja kaugematki."

Viivisevabad
päevad
Pirita raamatukogus (Merivälja
tee 24, II korrus) on kuni 15.
juulini viivisevabad päevad.
Ootame võlglasi koos raamatutega tagasi ja soovime kõikidele
lugejatele kaunist suve jätku.
Juulis oleme avatud teisipäevast
reedeni kl. 11.30 - 18.30, laupäeval kl. 10 - 15.

Kristi Künnapas
Pirital pandi mais ja juuni esimestel päevadel toime kokku 13 ärandamist ja 45 sissemurdmist
autodesse. Seda on tavapärasest
umbes kolmandiku võrra enam.
Politsei soovitab autoomanikel
olla ettevaatlik ja mitte jätta nähtavasse kohta kotte, telefone või
muid esemeid, mis võiksid
varaste tähelepanu äratada.
Kolm autot varastati TOP-i
eest ja kaheksa erinevatest
paikadest Merivälja tee ääres.
"Inimesed lähevad päevaks randa
ning pargivad auto teepervele,
kus see on varastele lihtsaks
saagiks. Parim, mida inimene
oma auto turvalisuse suurendamiseks teha saab, on parkida
see võimalikult rahvarohkesse
kohta. Kõige targem oleks aga
auto randa minnes koju jätta ja
kasutada ühistransporti," rääkis
Ida Politseiosakonna juhtivkonstaabel Karina Fesjuk.
Selle aasta esimese nelja
kuuga ärandati Piritalt kokku 28
autot. Kõige sagedasemad on
autoärandamised Lasnamäel ja
Kesklinnas.

Roosimemm
võitis linna

Piknikuplatsid
jõeorus
5. juunil avati Pirita jõeorus pidulikult kolm piknikuplatsi.
Pirita linnaosa valitsus soovis
sellega koos Harjumaa Keskkonnateenistusega inimestele teadvustada, et maastikukaitsealal
lõõgastumas käies tuleks rohkem
reegleid austada - mitte kõikjal ei
või lõket teha, liha grillida, prügi
mahajätmisest rääkimata.

Autovargused
on sagenenud

Kolmepoolse naabrivalvelepingu allkirjastasid Pirita linnaosa vanem Ülle Rajasalu, Merivälja
naabrivalvesektori vanem Arvo Uukkivi (keskel) ja MTÜ Eesti Naabrivalve juhatuse esimees
Tarmo Vaik.

Meriväljal valvab nüüd ka naaber
Arvo Uukkivi,
naabrivalvesektori vanem

5. juunil moodustati Pirita linnaosa esimene naabrivalvesektor
aadressil Lodjapuu tee 1. Sektor
ühendab 11 elumaja, mille
elanikud hoiavad üksteisega
kokkulepitult naabruskonnal silma
peal.
Selline valvemeetod on lähinaabrite
vahel
praktiliselt
toimunud ka seni. Nüüd on allkirjastatud ühise tegutsemise lepingu
osapoolteks ka Pirita linnaosa
valitsus, Ida politseijaoskond ja
MTÜ Eesti Naabrivalve. Igal

osapoolel on oma õigused ja
kohustused.
Põhieesmärk on kuritegevuse
ennetamine ja korrarikkumistest
või kahtlustäratavatest juhtumitest
teavitamine. Laiemaks eesmärgiks
on kodumaja piirkonna muutmine
turvalisemaks. Turvalisus pole
ainuüksi kuritegevuse ennetamine,
vaid
ka
võimalike
ohuolukordade ettenägemine ning
nendest
tuleneda
võivate
õnnetuste ennetamine.
Vastloodud naabrivalve sektor
asub Viimsi-Maardu raudtee
lähialal ja loodab, et linnaosavalitsus suhtub täie tõsidusega
elukeskkonna turvalisuse tõstmiseks tehtud ettepanekutesse.
Eriti nüüd, mil raudteel liiguvad
bensiinitsisternid, on vaja võtta
tarvitusele meetmed elanike ja
nende vara turvalisuse tagamiseks.
Loodud sektori kaudu on võimalik
saada naabrivalvet kajastavat
informatsiooni,
lihtsaid
näpunäiteid tegutsemiseks, edastada tähelepanekuid osapooltele.
Sektor on uutele liitujatele avatud.

Kuigi esmapilgul tundub olevat
tegemist sekkumisega politsei
ülesannetesse, on naabrivalve
tegelikult politsei ja linnaosavalitsuse partner. Arvestades, et Pirita
linnaosa paikneb 18,7 ruutkilomeetril ja elanikkond kasvab jõudsalt, omab koostöö kõikide
osapoolte vahel suurt tähtsust kodukant peab olema turvaline
koht nii elamiseks, töötamiseks
kui ka lastele mängimiseks. Me ei
pea end tsitadellidesse sulgema,
vaid olema avatud ja tegema ühiselt kõik, et saavutada see, mida
kõige rohkem vajame - eluterve
keskkond.
13. juunil kohtusid sektori
liikmed Pirita vanemkonstaabli
Ludmilla Etneri ning MäheMerivälja
konstaabli
Veiko
Vettikuga. Vahetati mõtteid
elanikkonna probleemide ja politseitöö kitsakohtade üle. Loodan,
et leidub järgijaid, kes tahavad
naabritega ühisel jõul kuritegevuse oma elupaigast eemal hoida.

Pikk kohtuskäimise rida on seljataga. Merivälja roosimemme
Tiina Roosmaa käes on kinnitus
selle kohta, et Tallinna linnavalitsus hüvitab talle kohtuväliselt
maa osalisest ostueesõigusega
erastamise õigusest ilmajäämisest
tekitatud kahju.
Keegi ei uskunud, et Tiina
Roosmaa seljatab ilma advokaadita kõikides kohtuinstantsides
Tallinna linna. See oli linnakodaniku üks kui mitte ainus võit
kohtuvaidluses linnavalitsusega,
sest linna bürokraatiga on tavainimesel raske võidelda. Kuigi
võit, oli see ikkagi poolik, sest
maast jäi proua Roosmaa ilma.
Tema kaitseks välja astunud Pirita
halduskogu esimees Mati Eliste
kisti poolteist aastat kestnud
kohtuprotsessi Annika Laasiga.
Selles protsessis tunnistati Eliste
õigeks.
Pildilt
puudub
kolmas
osapool. Loodame siiski, et
naabrid jätkavad rahus ja esimene
samm selleks oleks vabandus
vanema inimese ees. Tiina
Roosmaa saab septembris 97-aastaseks.

Tiina Roosmaa ja Mati Eliste.

